
 

 

 

 

 

 

 

 

РР-08-1 
29.01.2015г. 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 
от заседание на Комисията по заетост 

 

 
Днес, 29.01.2015 г. от 1030 часа в зала „Пресцентър” на Областна 

администрация Добрич се проведе заседание на Комисията по заетост. 
Заседанието председателства Йордан Йорданов, заместник областен 

управител. Съгласно Заповед № РкД-22-8 от 24.01.2015 г. на 
Областен управител на област Добрич, присъстваха представители на: 

- общините в областта;  
- директори на: ДРСЗ-Варна, Инспекция по труда-Добрич, РДСП-

Добрич и Бюра по труда: Добрич, Генерал Тошево, Каварна и Тервел; 
- национално представени, регионални работодателски и 

синдикални организации.  
Срещата бе открита от зам. областния управител Йордан 

Йорданов, който приветства присъстващите и отбеляза, че настоящото 
заседание се провежда в отговор на постъпило писмо от и.д. началник 

на Регионален инспекторат по образованието-Добрич, относно 

представяне на предложение за държавен план-прием за учебната 
2015-2016 г. 

За деловото протичане на заседанието, г-н Йорданов обяви 
следния дневен ред:  

1. Представяне и обсъждане на предложението за план-прием за 
учебната 2015/2016 г.; 

2. Други. 
 

 По т.1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Любомир 
Тодоров /и.д. началник на РИО/. 

 Г-н Тодоров, преди за изложи предложението на РИО за 
държавен план-прием, запозна присъстващите с мотивите, на базата, 

на които е изготвен документът, според наложените изисквания на 
Министерство на образованието и науката. Предложението за план-

прием е изготвено на базата на: 

- Предложения на директорите на общински и държавни 
училища на територията на област Добрич; 
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- Икономическите потребности на област Добрич; 
- Нуждите и търсенето на работници и специалисти от 

работодателски организации и бизнеса; 
- Демографската реалност – намаляващ брой ученици, 

завършващи седми клас и основно образование; 
- Наличие на материално-техническа база и квалифицирани 

преподаватели,, за осъществяване на качествено 
професионално образование; 

- Възможност за по-голям избор на професии в професионалните 
гимназии; 

- Реализиран държавен план-прием за учебната 2014/2015 г. 

 Предложенията на директорите, които са внесени в РИО са 
изготвени на базата на решения от Педагогическите съвети, като са 

съгласувани със съответните финансиращи органи. Всички 
предложения отговарят на нормативно регламентираните изисквания. 

 Г-н Тодоров представи най-често търсените професии 
/специалности/, през предходните години, а именно: оператор в 

шевното производство, работници в обувната промишленост, 
камериерки, сервитьори, готвачи, бармани, продавач-консултанти, 

бизнес администрация и обслужване, механизатори, работници в 
строителството, дърводелци, мебелисти, заварчици, шлосери, 

стругари, фрезисти, електротехници. 
 Предложеният план-прием за учебната 2015/2016 г. е изготвен 

и балансиран на базата на брой завършващи ученици, като е даден 
приоритет на приема в професионални  гимназии и СОУ с паралелки 

за придобиване на професионална квалификация, с оглед по-

успешната реализация за завършващите с придобита професия 
ученици. 

 В областта на туризма най-търсени са младите хора с 
професии: сервитьор, готвач, камериер, администратор, туроператор, 

които са с добро владеене на чужди езици. Предложените паралелки 
от професионалните направления свързани с туризма в областта са 

общо 11 в седем училища. 
 Паралелките от професионалните направления свързани със 

селското стопанство са значителна част от предложения прием. 
 В област Добрич съществуват три земеделски гимназии и 

професионална гимназия по ветеринарна медицина. Младите хора, 
притежаващи професии от тези професионални направления са 

търсени и с много добра реализация на пазара на труда в региона. 
 Сред кандидатстващите ученици има изявен интерес към 

професии от областта на счетоводството и икономиката, които се 

реализират във ФСГ „Васил Левски“. 
 Предложена е и нова професия „Организатор интернет 

приложения“ със специалност „Електронна търговия“ в ПТ по МТЕ. Във 
връзка с това предложение, са спазени изискванията за наличие на 

съответната материална база, квалифицирани преподаватели, 
утвърдени учебни планове. 
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 Г-н Тодоров отбеляза, че се запазва интереса на учениците 
към профилираното обучение в профилирани гимназии и СОУ. 

 Застъпени са следните профили: 
- Чуждо-езиков – 8 паралелки с английски, немски и френски 

език; 
- Изкуства – 4 паралелки – Музика, Изобразително изкуство и 

Хореография; 
- Природо-математически – Информатика, Математика и 

Биология; 
- Технологичен – Информационни технологии и Програмни 

продукти и системи; 

- Хуманитарен – Български език и литература и География и 
икономика. 

 Предложени са и шест непрофилирани паралелки, като едната 
е за вечерна форма на обучение. 

 Предложението на РИО за защитени професии, отговарящи на 
определените критерии, съгласно нормативната уредба, е те да са: 

професия Електротехник, специалност Електрообзавеждане на 
производството в ПГМЕ „М.В.Ломоносов“ и професия Техник-технолог 

в дървообработването, специалност Мебелно производство в ПГСА 
„П.Пенев“. 

 Общо осигурените места за прием на ученици след осми клас е 
864 в 36 паралелки. Предложението за завършващите седми клас е 

прием в 28 паралелки. 
 Г-н Йорданов благодари за представеното предложение за 

държавен план-прием и подложи на обсъждане внесено предложение 

от директора на ЕГ „Гео Милев“, относно включване на седма 
паралелка по английски език в гимназията. 

 Г-жа Силвия Кирякова /АИКБ/ изрази мнение, че 
предложението е уместно. Тя уточни, че искането е за възстановяване 

на паралелка, която е била закрита през учебната 2011/2012 г., 
поради нисък процент раждаемост в областта, а не поради липса на 

интерес, от страна на кандидатите. Г-жа Кирякова изтъкна, че 
гимназията предлага качествено образование и трябва да се даде 

избор на учениците. 
 Г-н Атанас Йорданов /директор на Дирекция „Бюро по труда“ – 

Тервел/ отговори, че Езиковата гимназия няма добра материална база, 
за да приеме още ученици. Той изтъкна, че има конкурсен прием, 

който дава възможност да кандидатстват всички желаещи.  
 Г-жа Надежда Петкова /зам.кмет на община Добрич/ благодари 

за представеното предложение за план-прием и заяви подкрепа, 

относно предложението на директора на Езикова гимназия. Община 
Добрич изготвя проекти, свързани с подобряване на материалната 

база на гимназията. 
 Г-н Герман Германов /секретар на ТПП/ информира, че над 200 

фирми са анкетирани, относно търсенето на квалифицирана работна 
сила. Представени са, на вниманието на РИО, най-търсените 

професии, които са залегнали в предложеният план-прием. За голяма 
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част от фирмите, английският език не е предимство, а нормално 
изискване. Той изрази подкрепа, относно предложението на директора 

на Езикова гимназия. 
 Г-жа Гинка Василева /КНСБ/ призова в бъдеще да се изготвя 

по-реалистичен план-прием, тъй като щом намалява броя на децата, 
защо е необходимо увеличаване на паралелките. Тя отправи 

запитване докога ще се предлагат маломерни паралелки, които не 
дават качество на образование, изискващо се от работодателите. Г-жа 

Василева също подкрепи предложението за седма, английска 
паралелка в ЕГ. 

 Г-н Тодоров обясни, че Езикова гимназия „Гео Милев“ е най-

голямото средно училище в област Добрич, с 30 пълни паралелки. 
Една английска паралелка е съкратена през учебната 2011/2012 г., 

при завършващи 1551 деца. Към настоящият момент има намаление на 
завършващите, със 70 деца. Няма основание да се възстановява, при 

положение, че при по-висок баланс е била закрита тази паралелка. 
Освен за тази паралелка, предложения за още 4 паралелки в други 

гимназии също са останали извън план-приема. Г-н Тодоров 
информира, че по-големи области от нашата имат по-нисък прием в 

езикови гимназии.  
 Предвид интереса към изучаване на английски език се 

сформират 2 езикови паралелки в Хуманитарна гимназия и 1 езикова 
паралелка в СОУ „П.Р.Славейков“.  

 Г-жа Василева, за трета поредна година отправи въпрос, дали 
Комисията по заетост има право да промени предложения план-прием. 

Тя предложи този въпрос да бъде представен на вниманието на 

Министъра на образованието и науката. 
 Г-н Георги Георгиев /зам. кмет на община Генерал Тошево/ 

предложи, членовете на Комисията, да се обединят около приемането 
на предложения план-прием. Той отбеляза, че ако се приеме 

предложението на Езикова гимназия ще се наруши баланса на прием в 
другите училища и изрази подкрепа за така представения от РИО 

пран-прием. 
 Г-н Калоян Койчев /представител на РИО/ информира за 

истинската причина, поради която е внесено предложението за 
увеличаване с една паралелка по английски език, а именно разходите 

надвишават осигурените средства в Езикова гимназия, и за шест 
служители работа няма, което би довело до съкращаването им. 

 Г-н Нейчо Нейчев /началник- отдел в община Добрич/ 
информира, че предложението за разкриване на седма, английска 

паралелка е обсъдено, подкрепено и съгласувано от кмета на община 

Добрич, г-жа Детелина Николова. 
 На вниманието на присъстващите се напомни, че Езикова 

гимназия „Гео Милев“ гр.Добрич е общинска профилирана гимназия. 
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, 

чл.49, ал.3, т.4 „Държавният план-прием се утвърждава за всяка 
учебна година в срок до 30 март, със заповед на:  началника на 

Регионалния инспекторат по образованието – за общинските 
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профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските 
средни общообразователни училища и гимназии.“ 

 
 

 
 Г-н Йорданов помоли присъстващите да преминат към гласуване 

на отправеното предложение от директора на Езикова гимназия, 
относно разкриването на седма, английска паралелка: 

 
12 гласа „ЗА”, 10 гласа „ПРОТИВ”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

 

Относно предложеният план-прием, г-н Йорданов помоли 
присъстващите за гласуване: 

 
14 гласа „ЗА”, 8 гласа „ПРОТИВ”, 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

 
След така направените уточнения, за предоставяне на вниманието 

на Министъра на образованието и науката, от страна на Началника на 
РИО-Добрич, при защита на план-прием 2015/2016 г., е необходимо да 

се представи гласуваното предложение на директора на  Езикова 
гимназия „Гео Милев“ гр.Добрич, относно разкриването на седма, 

английска паралелка. 
 

 
След проведените разисквания, членовете на Комисията приеха 

следните 

 
 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
1. При защита на план-прием 2015/2016 г., е необходимо, 

Началникът на РИО-Добрич да представи пред Министъра на 
образованието и науката, гласуваното предложение на 

директора на  Езикова гимназия „Гео Милев“ гр.Добрич, 
относно разкриването на седма, английска паралелка; 

2. Комисията по заетост съгласува предложението на началника 
на Регионален инспекторат по образованието - Добрич, за 

държавен план-прием по професии и специалности за 
учебната 2015/2016 г., като предложението ще бъде 

предоставено от РИО за утвърждаване в Министерството на 

образованието и науката. 
 

Таблицата със съгласуваното предложение за държавен план-
прием по професии/специалности и училища от област Добрич за 

учебната 2015/2016 г. е неразделна част от настоящия протокол, 
както и завереното копие на предложението за утвърждаване на 

седма, английска паралелка на директора на ЕГ „Гео Милев“, 
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адресирано до Областния управител на област Добрич, регистрирано в 
деловодството на Областна администрация Добрич, с вх.№ РкД-36-11 

от 22.01.2015 г. 
 

В заключение г-н Йорданов благодари на присъстващите за 
участието и закри заседанието. 

 
 

Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра, по един за 

Комисията по заетост, Министерство на образованието и науката и 

един за  РИО-Добрич. 

 
 

 
Изготвил протокола: 

Мария Йорданова 
Специалист в Дирекция АКРРДС 

 
 

Съгласувал протокола: 
Йордан Йорданов 

Зам. областен управител и  
Председател на Комисията по заетост 
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